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  DECIZIE  
din 10 februarie 2020 

cauza nr. 231/19  
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință publică, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarului: XXXXXXXX 
reclamaților: Inspectoratul General al Poliției, Federația Sindicatelor din Moldova 
”SINDLEX” și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Discriminare pe criteriul de neapartenență sindicală în realizarea dreptului de odihnă. 
 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 
Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 
Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
 

III. Susţinerile părţilor   
        Alegaţiile petiţionarului 
3.1 Petiționarul susține că angajații IGP, membri de sindicat, au dreptul la concediu de 

odihnă anual suplimentar plătit, cu o durată de 7 zile, însă angajații care nu sunt 
membri ai sindicatului, nu beneficiază de acest concediu. Suplimentar, petiționarul 
notează că activează în condiții identice cu persoanele care sunt membri de sindicat, 
în condiții de muncă care implică eforturi psiho-emoționale sporite și nu înțelege 
rațiunea că membrii de sindicat au dreptul la concediul suplimentar, iar ceilalți nu.  
 
Poziția reclamaților 

3.2 Reclamatul, Inspectoratul General al Poliției a explicat că beneficiile acordate 
salariaților care sunt membri ai sindicatului "Demnitate" se găsesc în contractul colectiv 
de muncă pentru anii 2018 -2023. Prevederile contractului colectiv de muncă nu pot fi 
aplicate petiționarului, fiindcă dânsul nu este membru de sindicat al organizației 
sindicale primare din cadrul IP Râșcani.  

3.3 Reclamata, Federația Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, menționează că, în 
conformitate cu art. 42 din Constituția Republicii Moldova și având în vedere 
reglementările normative și contractuale a raporturilor de muncă, potrivit art. 4 lit. g), art. 
11 alin. (2) și art.121 alin. (5) Codul muncii, contractele colective de muncă și 
convențiile colective sunt acte juridice ce conțin norme ale dreptului muncii, ce pot 
stabili pentru salariați drepturi și garanții de muncă suplimentare la cele prevăzute în 
Codul muncii și alte acte legislative și normative. Sindicatul ”Demnitate” reprezintă un 
centru sindical național ramural.  
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3.4 Reclamata notează că petiționarul nu și-a realizat dreptul legal de a fi membru de 
sindicat, respectiv, sindicatul ”Demnitate” nu-l reprezintă. Statutul sindicatului 
reglementează activitatea prin reprezentare, promovare și apărare a drepturilor și 
intereselor profesionale și social-economice ale membrilor de sindicat și partenerilor 
social cu conducătorul unităților și a administrației publice de toate nivelurile. Procesul 
determinării și realizării drepturilor și intereselor social-economice ale salariaților și 
angajator se realizează prin parteneriatul social: la nivel ramural – prin comisiile 
ramurale pentru consultări și negocieri colective, iar la nivel de unitate prin comisiile 
dialogului social angajator-salariați. În data de 26 octombrie 2018, sindicatul 
”Demnitate” și IGP au semnat contractul colectiv de muncă pentru ani 2018-2023.  
Interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncă poate fi efectuată doar de părțile 
semnatare ale acestuia. 

3.5 În viziunea reclamatei, în privința petiționarului nu pot fi aplicate prevederile art. 12 alin. 
(2) din contractul colectiv, care prevăd concediu suplimentar de 5-7 zile calendaristice, 
dar și ale drepturilor stipulate în contract, fiindcă dânsul nu este membru de sindicat al 
organizației sindicale primare din cadrul IP Râșcani. 

3.6 Reclamata declară că, potrivit art. 33 alin. (7) Codul muncii, sub incidența contractului 
colectiv de muncă încheiat pe unitate în ansamblu cad salariații unității, ai filialelor și ai 
reprezentanțelor acesteia, care au împuternicit reprezentanții lor să participe la 
negocierile colective, să elaboreze și să încheie contractul colectiv de muncă în numele 
lor.  

 
IV. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că toţi cetăţenii 
Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere 
sau de origine socială; art. 42 alin. (1) statuează că orice salariat are dreptul de a 
întemeia şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.  

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 
scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, 
opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția 
discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi 
libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea 
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege 
sau pe criterii presupuse; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt 
persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 7 alin. (1) statuează că se 
interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite 
de prezenta lege, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau 
tratament la angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea 
profesională. 

4.3 Codul muncii nr. 154/2003 la art. 5 lit. e) prevede că unul dintre principiile de bază 
ale reglementării raporturilor de muncă şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, 
principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei 
Republicii Moldova, este egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor; art. 5 lit. h) 
stabilește că unul dintre principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi a 
altor raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele dreptului 
internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova, asigurarea dreptului 
salariaţilor şi angajatorilor la asociere pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor, 
inclusiv a dreptului salariaţilor de a se asocia în sindicate şi de a fi membri de sindicat 
şi a dreptului angajatorilor de a se asocia în patronate şi de a fi membri ai patronatului; 
art. 8 alin. (1) stipulează că în cadrul raporturilor de muncă acţionează principiul 
egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a 
salariatului pe criterii de sex, vârstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, 
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origine socială, domiciliu, dizabilitate, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitate 
sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale, este 
interzisă; art. 8 alin. (2) prevede că nu constituie discriminare stabilirea unor 
diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sunt determinate de 
cerinţele specifice unei munci, stabilite de legislaţia în vigoare, sau de grija deosebită a 
statului faţă de persoanele care necesită o protecţie socială şi juridică sporită; art. 9 
alin. (1) lit. i) stabilește că salariatul are dreptul la libera asociere în sindicate, inclusiv 
la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la acestea pentru apărarea 
drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime; art. 16 alin. (2) 
stipulează că părţile parteneriatului social la nivel naţional, ramural şi teritorial sunt 
sindicatele, patronatele şi autorităţile publice respective, în persoana reprezentanţilor 
împuterniciţi în modul stabilit; art. 20 alin. (1) prevede că reprezentanţi ai salariaţilor în 
cadrul parteneriatului social sunt organele sindicale la nivel naţional, teritorial, ramural 
şi de unitate, împuternicite în conformitate cu statutele sindicatelor şi cu legislaţia în 
vigoare; art. 21 alin. (1) menționează că salariaţii care nu sunt membri de sindicat au 
dreptul să împuternicească organului sindical să le reprezinte interesele în raporturile 
de muncă cu angajatorul; art. 27 alin. (1) stabilește că participanţii la negocierile 
colective sunt liberi în alegerea chestiunilor ce vor constitui obiectul de reglementare al 
contractelor colective de muncă şi al convenţiilor colective; art. 30 alin. (1) stipulează 
că, contractul colectiv de muncă este actul juridic care reglementează raporturile de 
muncă şi alte raporturi sociale în unitate, încheiat în formă scrisă între salariaţi şi 
angajator de către reprezentanţii acestora; art. 31 alin. (3) prevede că în contractul 
colectiv de muncă pot fi prevăzute, în funcţie de situaţia economico-financiară a 
angajatorului, înlesniri şi avantaje pentru salariaţi, precum şi condiţii de muncă mai 
favorabile în raport cu cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de convenţiile colective; 
art. 33 alin. (7) stabilește că sub incidenţa contractului colectiv de muncă încheiat pe 
unitate în ansamblu cad salariaţii unităţii, ai filialelor şi ai reprezentanţelor acesteia, 
care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze 
şi să încheie contractul colectiv de muncă în numele lor; art. 121 alin. (5) statuează că 
în convenţiile colective, în contractele colective sau în cele individuale de muncă pot fi 
prevăzute şi alte categorii de salariaţi cărora li se acordă concedii de odihnă anuale 
suplimentare plătite, precum şi alte durate (mai mari) ale concediilor decât cele 
specificate la alin.(1), (3) şi (4); art. 389 prevede că activitatea sindicatelor orientată 
spre apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice şi sociale 
ale salariaţilor membri de sindicat este reglementată de prezentul cod, de legislaţia cu 
privire la sindicate şi de statutele acestora. 

4.4 Legea sindicatelor nr. 1129/2000 la art. 1 dă definiția sindicatelor ca fiind asociații din 
care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, 
inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor 
profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor lor; 
membru de sindicat - persoană (lucrător, şomer, pensionar, student etc.) care se află la 
evidenţă într-o organizaţie sindicală primară; art. 4 menționează că prezenta lege se 
aplică în unităţile militare şi în organele afacerilor interne, ţinându-se cont de 
particularităţile stabilite de actele legislative care determină statutul lor juridic; art. 6 
alin. (1) stabilește că apartenenţa la sindicat nu implică nici un fel de restricţii ale 
drepturilor şi libertăţilor omului garantate de Constituţie şi de alte legi, de actele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte; art. 7 alin. (1) stipulează că, 
cetăţenii Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care se află legal pe 
teritoriul ei sunt în drept, la propria alegere, de a întemeia şi de a se înscrie în 
sindicate, în conformitate cu statutele acestora, fără autorizaţia prealabilă a autorităţilor 
publice; art. 12 prevede că sindicatul reprezintă şi apără drepturile şi interesele 
profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor săi 
în autorităţile publice de toate nivelurile, în instanţele judecătoreşti, în asociaţiile 
obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora; art. 15 alin. (1) Sindicatele au dreptul 
la negocieri colective cu patronii şi asociaţiile lor, cu autorităţile administraţiei publice şi 
la încheierea contractelor colective de muncă. art. 16 alin. (1) statuează că sindicatele 
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apără dreptul membrilor săi la muncă, dreptul de a dispune liber de aptitudinile lor, de a 
alege domeniul de activitate şi profesia, dreptul la remunerarea muncii, care ar asigura 
un nivel de trai decent; art. 36 stabilește că membrii de sindicat au drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în Constituţie, în prezenta lege, în alte acte normative, în statutul 
sindicatului şi în contractul colectiv de muncă, realizarea căruia este garantată. 

4.5 Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne nr. 288/2016 la art. 40 alin. (1) stipulează că funcţionarii publici cu 
statut special au dreptul la concediu de odihnă anual plătit, concediu de odihnă anual 
suplimentar plătit, la concediu neplătit, precum şi la alte concedii sociale prevăzute de 
legislaţia în vigoare; art. 42 lit. f) prevede că funcţionarul public cu statut special are 
dreptul la concediu de odihnă anual plătit, la concediu de odihnă anual suplimentar 
plătit şi la concediu neplătit, precum şi la concediile sociale prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi de contractele colective de muncă şi convenţiile colective; art. 44 alin. (2) 
stabilește că funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a întemeia sindicate şi 
de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor lor legitime, a dreptului la 
remunerarea corespunzătoare a muncii, a dreptului la protecţie socială şi la măsuri 
specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii, ţinând cont de caracterul special al 
serviciului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

4.6 Carta socială europeană (revizuită) în Partea I pct. 2 stabilește că toți lucrătorii au 
dreptul la condiții de muncă echitabile; pct. 5 stipulează că toţi lucrătorii şi patronii au 
dreptul de a se asocia liber în organizaţii naţionale sau internaţionale pentru protecţia 
intereselor lor economice şi sociale; pct. 6 menționează că  toţi lucrătorii şi patronii au 
dreptul de a negocia colectiv; în Partea a II-a art. 5 reglementează că în vederea 
garantării sau promovării libertăţii lucrătorilor şi a patronilor de a constitui organizaţii 
locale, naţionale sau internaţionale pentru protecţia intereselor lor economice şi sociale 
şi de a adera la aceste organizaţii, părţile se angajează ca legislaţia naţională să nu 
aducă atingere şi să nu fie aplicată de o manieră care să aducă atingere acestei 
libertăţi. Măsura în care garanţiile prevăzute în prezentul articol se vor aplica poliţiei va 
fi determinată prin legislaţia sau prin reglementarea naţională. Principiul aplicării 
acestor garanţii membrilor forţelor armate şi măsura în care ele se vor aplica acestei 
categorii de persoane sunt, de asemenea, determinate prin legislaţia sau prin 
reglementarea naţională; Partea a V-a Articolul E statuează că respectarea drepturilor 
recunoscute în prezenta Cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă, sex, limbă, 
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, sănătate, 
apartenență la o minoritate națională, naştere sau orice altă situație. 

4.7 Convenţia privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi 
exercitării profesiei nr. 111/1958 la art. 1 alin. (1) dă definiția discriminării ca fiind a) 
orice diferenţiere, excludere sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, sex, religie, 
convingeri politice, ascendenţă, naţională sau origine socială, care are ca efect să 
suprime sau să ştirbească egalitatea de posibilităţi sau de tratament în materie de 
ocupare a forţei de muncă şi de exercitare a profesiei; b) orice altă diferenţiere, 
excludere sau preferinţă având ca efect suprimarea sau ştirbirea egalităţii de posibilităţi 
sau de tratament în materie de ocupare a forţei de muncă şi exercitare a profesiei, care 
ar putea fi specificată de către statul membru interesat după consultarea organizaţiilor 
reprezentative ale celor care angajează şi a organizaţiilor lucrătorilor, dacă acestea 
există, precum şi a altor organisme competente; art. 2 stipulează că orice stat membru 
care aplică prezenta convenţie se angajează să formuleze şi să practice o politică 
naţională care să urmărească promovarea, prin metode adaptate condiţiilor şi 
uzanţelor naţionale, a egalităţii de posibilităţi şi de tratament în materie de ocupare a 
forţei de muncă şi exercitare a profesiei, în scopul eliminării oricăror discriminări. 

4.8 Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale la art. 
2 alin. (2) statuează că statele părţi la prezentul Pact se angajează să garanteze că 
drepturile enunţate în el vor fi exercitate fără nici o discriminare întemeiată pe rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau 
socială, avere, naştere sau orice altă împrejurare; art. 8 alin. (1) lit. a) stabilește că 
statele părţi la prezentul Pact se angajează să asigure dreptul pe care îl are orice 
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persoană, în vederea favorizării şi ocrotirii intereselor sale economice, de a forma, 
împreună cu alte persoane, sindicate şi de a se afilia la un sindicat la alegerea sa, sub 
singura rezervă a regulilor stabilite de organizaţia interesată. Exercitarea acestui drept 
nu poate face obiectul altor restricţii decât cele prevăzute de lege şi care constituie 
măsuri necesare într-o societate democratică, în interesul securităţii naţionale sau al 
ordinii publice, ori pentru a ocroti drepturile şi libertăţile altora. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Studiind materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 

existenței faptei de discriminare pe criteriu de neapartenență sindicală în realizarea 
dreptului la odihnă. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.1 şi art. 19 din Legea nr. 
121 cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (printre multe altele, a se vedea cauza Dordevic c. Croaţia par. 82-84, par. 
177, cauza Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par. 57) 
stabilesc o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și 
anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când petiționara/petiționarul prezintă 
dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu. Pentru a 
institui prezumția discriminării directe faptele invocate trebuie să caracterizeze 
cumulativ următoarele elemente:  

a) existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, 
restricție, preferință etc.) în exercitarea unui drept recunoscut de lege  

b) aplicat persoanelor care se află în situație analogică  
c) în baza unui criteriu protejat. 

5.3 Consiliul, examinând alegațiile petiționarului, a instituit prezumția discriminării directe. 
Consiliul a reținut drept tratament mai puțin favorabil acordarea unui beneficiu doar 
membrilor de sindicat, prin comparație cu colegii care nu sunt membri de sindicat însă 
se află în situație similară sub aspectul epuizării psiho-emoționale în realizarea 
atribuțiilor de serviciu în privința exercitării dreptului la odihnă. Consiliul a luat act de 
faptul că, în situația expusă, se invocă criteriu de neapartenență sindicală.  

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121/2012, 
sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine 
persoanei/instituției despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. 
Consiliul urmează să aprecieze existența justificării obiective și rezonabile a 
tratamentului diferențiat instituit și legătura de cauzalitate dintre acesta și criteriul 
invocat.  

5.5 Inspectoratul General al Poliției (IGP) a notat că, de beneficiul disputat de petiționar, 
se pot bucura doar membrii de sindicat, în baza prevederilor contractului colectiv de 
muncă, iar Federația Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX” a specificat că prevederile 
Codului muncii permit stabilirea, prin contractele colective de muncă, anumite 
avantaje, inclusiv în partea ce ține de concedii de odihnă anuale suplimentare plătite, 
mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de convenţiile 
colective. 

5.6 Consiliul, examinând materialele dosarului, reține că, în conformitate cu prevederile 
art. 2 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă pentru anii 2018-2023 încheiat între 
IGP și Sindicatul ”Demnitate” (organizație membră a Federației Sindicatelor din 
Moldova ”SINDLEX”), sub incidența acestui contract cad salariații care sunt membri 
de sindicat. De asemenea, reține că, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) 
din contractul sus indicat, personalul de conducere și de specialitate a căror muncă 
implică eforturi psiho-emoționale sporite, li se acordă un concediu suplimentar plătit 
cu durata de 5-7 zile, conform nomenclatorului.   

5.7 Consiliul notează că orice salariat are dreptul de a se afilia la un sindicat la alegerea 
sa, sub singura rezervă a regulilor stabilite de organizaţia interesată. Totodată, 
Consiliul stabilește că sindicatele au dreptul la negocieri colective cu patronii şi 
asociaţiile lor, cu autorităţile administraţiei publice şi la încheierea contractelor 
colective de muncă. De asemenea, Consiliul reține că sindicatele, în activitatea lor, 
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au scopul, de a apăra drepturile şi interesele profesionale, economice, de muncă şi 
sociale, colective şi individuale ale membrilor lor. În egală măsură, Consiliul constată 
că, în contractul colectiv de muncă, pot fi prevăzute avantaje privind chestiunile ce ţin 
de durata concediilor de odihnă. Prin urmare, ținând cont de faptul că activitatea 
sindicatelor, prin esența sa, trebuie să fie in favorem intereselor membrilor săi, 
Consiliul nu constată prezența anumitor neconformități, prin faptul că Sindicatul 
”Demnitate” și IGP au negociat și au căzut de acord în privința extinderii duratei 
concediului de odihnă plătit pentru membrii de sindicat.  

5.8 În egală măsură, Consiliul reține că libertatea sindicală nu poate fi exercitată ca 
ducând atingere sau limitând drepturilor recunoscute salariaţilor. În acest sens, 
dreptul salariatului cuprinde cerința de a beneficia de timp liber, de o limitare 
rezonabilă a timpului de muncă, precum şi de a beneficia de concedii periodice 
plătite. Consiliul constată că, prin reglementările sus-analizate nu se limitează durata 
concediilor de odihnă prevăzute de lege salariaților care nu sunt membri de sindicat.  

5.9 Consiliul, analizând alegațiile petiționarului, observă că salariații care nu sunt membri 
de sindicat nu pot pretinde la aceleași avantajele și înlesnirile de care se bucură 
membrii de sindicat, deoarece situația acestora nu este comparabilă, atât sub aspect 
de contribuții, cât și sub aspectul riscului de a fi persecutați din cauza afilierii 
acestora. Respectiv, ajunge la concluzia că avantajul acordat doar membrilor de 
sindicat este o acțiune obiectivă ce se încadrează în scopul legitim pe care îl au 
sindicatele, de acționare în interesele membrilor lor și nu limitează drepturile celorlalți 
de a beneficia de dreptul la odihnă, astfel precum garantează legislația.  
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 121/2012 
cu privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul de activitate al 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat 
prin Legea nr. 298/2012,  

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate nu reprezintă discriminare.  
2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la 

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 

 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV– membru 
 

 

http://www.egalitate.md/

